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Ngày đi chơi tại Rainbow's End

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh,
Trong khoảng thời gian nửa học kì cuối của năm học này,
chúng ta đều nhớ đến các em học sinh lớp 13 đang phải đối
diện với kì thi cuối cùng của trung học. Chúng tôi chúc các em
đạt được kết quả tốt và khuyến khích các em tìm được sự cân
bằng trong việc ăn ngủ, hoạt động và học tập trong khoảng thời
gian bận rộn này. Cộng đồng kí túc xá luôn luôn hỗ trợ các em
và chúng tôi mong đợi ngày các em tốt nghiệp.

Julie (Yue) Zou at tại buổi tập Tennis

Tiệc sinh nhật

Hầu như tất cả học sinh của chúng tôi tham dự ngày Big Day
Out tại Rainbow's End vào cuối tháng Tư - một công viên giải
trí với nhiều trò chơi và các hoạt động giải trí khác nhau. Có vẻ
ngày hôm đó là một ngày rất thú vị!
Xin chúc mừng Julia (Chae-Yeon) Sim, em sẽ tham dự
Canterbury Short Track Championship vào cuối tháng năm
này. Julia rất giỏi và tài năng trong lĩnh vực trượt băng. Ngoài
ra, chúng tôi xin được chúc mừng Julie (Yue) Zou, em đứng
thứ 3 trong đội tuyển bóng bàn ở Auckland. Xin chúc mừng
em.
Tại kí túc xá, mỗi tháng chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật cho
các em trong tháng đó. Cô Michelle, là quản lí kí túc xá đã tự
làm những ổ bánh rất ngon dành tặng cho các em cùng với
màn hát mừng sinh nhật. Đây là một hành động rất ý nghĩa và
mang tính chất gia đình.
Hiện tại chúng tôi đang thực hiện buổi phỏng vấn đánh giá KTX
cùa tất cả các em. Đây là một phần quan trọng trong các điều
lệ mà chúng tôi đặt ra cho học sinh quốc tế nhằm giúp KTX cải
thiện tốt hơn trong tuơng lai. Cô Michlle, truởng KTX, đã sắp
xếp thời gian đề trao đổi cùng các em.
Đối với các em học sinh 13, chúng tôi đang rất mong nhận
đuợc hồi âm của quý phụ huynh về ngày về của các em. Xin
vui lòng liên hệ AICBoardingAdmin@aic.ac.nz. Chúng tôi chúc
mọi nguời sẽ có một học phần 4 hiệu quả!
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